
สรุปรายงานการประชุม  คณะกรรมการ NCD   อําเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 
ครั้งท่ี 3/2565 

วันท่ี  29  สิงหาคม  2565  เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมอินทนิล 
 

ผูเขารวมประชุม 
 1. พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงศ  ประธานคณะกรรมการ NCDs อําเภอมวกเหล็ก 
 2. นางวิไลพร พงศเพ่ิม   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  กรรมการ 
 3. นางพูลสวัสดิ์ จันทพัฒน  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  กรรมการ 
 4. นายวิฑูรย ชัยธีราศักดิ์  เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นางวิภาวด ี พงษชื่น   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  กรรมการ 
 6. นางสาวดุษฎี กฤษฎี   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  กรรมการ 
 7. นางอมรรัตน เทียนทอง  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  กรรมการ 
 8. นางสาวโกสุม ทาส ี   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  กรรมการ 
 9. นางพรนิภา อินผูก   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  กรรมการ 
 10. นางสาววิภาวดี ปฏิเวธ  ทันตแพทย ปฏิบัติการ   กรรมการ 
 11. นายอภิชัย อินทรเกด  นักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 12. นางสาวชญานี  ภัททิยากุล  นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 13. นายชวิษฐ จูวัตร   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  กรรมการ 
 14. นางสาวสุปราณี  ฟูทิพย  นักโภชนาการ ปฏิบัติการ   กรรมการ 
 15. นางสาวศิริวรรณ อินทรพรม  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ   กรรมการ 
 16. นางสาววิมาลา  ฟูทิพย  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  กรรมการ 
 17. นางจินดา  พงศพาณิชย  พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ  กรรมการ 
 18. นางชุติมา ขันซาย   พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ  กรรมการ 
 19. นางอัญชลี   จินพล   พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ  กรรมการ 
 20. นางนวพรรณ  ทองจํารูญ  ประธาน อสม. ต.มิตรภาพ  กรรมการ 

21. นางสุจิตรา  วงษเสนห   ประธาน อสม.หมู 1  ตําบลมิตรภาพ กรรมการ 
22. นางสิริพร  ดิบแดง    ประธาน อสม.หมู 9  ตําบลมวกเหล็ก  กรรมการ 
23. นายสุวรรณ ไชยณรงค  อสม. หมู 4  ตําบลมิตรภาพ    กรรมการ 
24. นางจันทรทิพย  นาคคํา  ผูปวยเบาหวาน ม.5  ต.มวกเหล็ก   กรรมการ 
25. นายประยูร   มาลี   ประชาชน ม.3 ต.มวกเหล็ก    กรรมการ 
26. นางสาวรัชราตรี  มาลี  ประชาชน ม.6  ต.มวกเหล็ก    กรรมการ 
27. นางสาวสวัสดิ์  บุญรวม  ประชาชน ม.1  ต.มวกเหล็ก    กรรมการ 
28. นายนอย   เปรื้องจันทึก  ประชาชน ม.2  ต.ลําพญากลาง     กรรมการ 
29. นายธรรมศักดิ์   ออนเงิน  ประชาชน ม.13 ต.ลําพญากลาง     กรรมการ 

 30. นางสาวนุสรา วงบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพ    ผูชวยเลขานุการ 
 31. นางสาววรัชยากร จักรอินทร  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ    เลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  14.05 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
      - คณะทํางานเบาหวานฯ  ไดดําเนินงาน  โครงการ พนภัยเบาหวาน ลดเสี่ยง เลี่ยงภาวะแทรกซอน 
ในเขตอําเภอมวกเหล็ก ป 2565  เรียบรอยแลว  ขอใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องติดตาม 
      - ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  3.1 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด DM   (NCD clinic plus) 
1. รอยละ90 ประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือวินิจฉัยเบาหวาน  ไดรอยละ 93.74  ผานเกณฑ 

 
 

2. รอยละ90 กลุมเสี่ยงเบาหวานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของปท่ีผานมาไดรับการตรวจน้ําตาลซํ้า ไดรอยละ 95.39 ผานเกณฑ 

 
 

3. ผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวานปท่ีผานมา(Pre-DM)  (≤รอยละ 1.85)  ไดรอยละ 2.90 ผานเกณฑ 

 
 

4. รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน (≥รอยละ67)  ไดรอยละ 86.92 ผานเกณฑ 

 
 



5. รอยละผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมสงสัยปวยท่ีไดรับการตรวจยืนยัน  ไดรอยละ 42.22  ผานเกณฑ 

 
 

6. รอยละผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี (รอยละ40)   ไดรอยละ 39.87    ผานเกณฑ 

 
 

7. รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการตรวจภาวะแทรกซอนทางตา (รอยละ60)  ไดรอยละ  56.81 ไมผานเกณฑ 

 
 
8. รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการตรวจภาวะแทรกซอนทางเทา (รอยละ60)  ไดรอยละ 60.71 ผานเกณฑ 

 



9. รอยละของการเกิดภาวะแทรกซอนเฉียบพลันในผูปวยเบาหวาน (≤รอยละ2)   ไดรอยละ 1.45  ผานเกณฑ 

 
 
สรุป : ตัวชี้วัดงานเบาหวาน  ผาน 8/9  ตัว  คิดเปนรอยละ 88.89    ผานเกณฑคาเปาหมายประจําป 2565 
 
 
 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
1. การจัดกิจกรรมวันเบาหวาน ในผูปวยท่ีมารับบริการ 

 ในวันท่ี 22  มิถุนายน 2565  คณะทํางานเบาหวานฯ ไดจัดทําฐานใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน และการปองกัน
ภาวะแทรกซอน  จัดทําสื่อ เครื่องมือการเรียนรูตางๆ 
 ๑. สรางกระแสตื่นตัวใหประชาชนและกลุมเสี่ยงตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคเบาหวาน 
 2. ใหประชาชนและกลุมเสี่ยงมีความรู ความเขาใจถึงสัญญาณเตือนโรคเบาหวานและปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวาน 
 3. สนับสนุนใหประชาชนท่ัวไป ญาติผูปวย เจาหนาท่ี สามารถจัดการสุขภาพตนเองในการปองกันโรค เบาหวาน 
สําหรับกลุมเสี่ยงและผูปวยเบาหวานสามารถปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากเบาหวานไดถูกตอง 
             มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 106 คน   

  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม  วันท่ี 22  มิถุนายน  2565  จํานวน 106  คน 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู 
1 นาย สุทิน ขําศรี 205 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
2 น.ส. จิดาภา แซหลี 333/23 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
3 นาง ประดับ ธรรมรักษา 173 หมู 04 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
4 นาง สมประสงค นาพุทธซา 256/1 หมู 02 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
5 น.ส. สังวาลย ทานกระโทก 62/1 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
6 นาง ไพฑูรย ภูเงิน 149 หมู 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
7 น.ส. เจริญ กําลังคลี่ 108 หมู 04 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
8 นาง ทองใบ ผลกรรณ 139 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
9 นาย ประเสริฐ แสงจันทร 85 หมู 07 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
10 นาง ปยนุช ศรไชย 298/2 หมู 01 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
11 นาย สมศักดิ์ พงษมา 119/1 หมู 07 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
12 นาง อัญชร ี ศรีหะไกร 95/1 หมู 04 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
13 น.ส. มาลัย คําจันทร 188 หมู 02 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี 
14 นาง บุญเย็น หุตานุกูล 103/6 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
15 MR. RAM PRAVESH แถวโรงพักมวกเหล็ก หมู 00 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
16 นาย เสนอ เจริญสุข 324/20 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 



17 นาย สามารถ รัตนมรรคคา 22 หมู 06 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
18 นาง สงบ พงษพันธ 16/1 หมู 08 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
19 นาง เรวด ี ทัพนิยม 99 หมู 07 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
20 นาย สําเริง หมวกทอง 4 หมู 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
21 นาย ไพรัช แสนหาญ 91/2 หมู 14 ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
22 นาย จําเลียง สัมพันธงาม 180/6 หมู 15 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
23 นาง ลูกอินทร จันทรเกษม 166 หมู 09 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
24 นาย โตน คงคําพันธ 74 หมู 11 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
25 นาง ยุพดี แสงสงคราม 72 หมู 01 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
26 นาง อําพร สุนะวงษ 8/1 หมู 08 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
27 นาย ฉลวย ถาดทอง 143/1 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
28 นาย ชัยวัฒน ศรีภักดี 148/22 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
29 นาง แดง แสงลําพูน 30/5 หมู 05 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
30 นาย วิชัย เทียนสุคนธ 308 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
31 น.ส. สุภาพร ลี้พงษอยู 52 หมู 08 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
32 นาง คําปน ชนะหาญ 147 หมู 06 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
33 น.ส. ทองดี สอาดผล 50 หมู 10 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสมีา 
34 นาง วรรณา โพธิ์ทองดี 67 หมู 13 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
35 นาย ปราโมทย พวงพยอม 06 หมู 09 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
36 พระ พุทธิพงษ เฮงมีชัย 1 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
37 น.ส. สมศรี เทียนงาม 64 หมู 03 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
38 นาง สมพร มันทิกะ 231 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
39 นาง สายัน ธนาศรีวิมล 135 หมู 02 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
40 นาย แกว จันทรเกษม 166 หมู 09 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
41 นาง ลําพันธ แสงเพ็ชร 234 หมู 07 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
42 นาง สมบัติ อนจันทร 164 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
43 น.ส. ชิราพร จุมพลอานันท 102/2 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
44 นาง เฉลิมศรี คงวิจิตร 97 หมู 08 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
45 น.ส. พัชรีย กวินนานิธิธาดา 30 หมู 08 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด 
46 น.ส. ลักขณา ชัยเจริญวิมลกุล 303/23 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
47 นาย อํานวย แสงเพ็ชร 234 หมู 07 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
48 นาง จันทรสุดา ตะนันท 118 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
49 นาย ประเสริฐ จุยเชื้อ 274 หมู 02 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
50 นาย อํานาจ จินดาเลิศ 90 หมู 09 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
51 น.ส. สวัสดิ ์ คงสําเภา 27 หมู 10 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
52 นาง กัญฐณา เกตุเปยม 52/6 หมู 07 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
53 น.ส. พัชรนันท จําเนียรเจริญสุข 63/1 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
54 น.ส. สมบูรณ ศรีวิลัย 208 หมู 05 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
55 นาง ทองจันทร ตรีรัตนกุลพร 113/7 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
56 นาง เต็มดวง รังสะอินทร 218 หมู 04 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
57 นาง เกศริน บํารุงราษฎร แคมปอิตาเลี่ยน หมู 01 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 



58 นาย แกว แขวงเมืองปก 80/1 หมู 02 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
59 นาย สมศักดิ์ เครือคํา 139/1 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
60 นาง ยุพินพรรณ ชะชินรัมย 150 หมู 02 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
61 น.ส. สุพรรณี สายทิพย 444 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
62 น.ส. ปทมาพร โชคอมรสิน 88 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
63 นาง บัววัง อานเรื่อง 40 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
64 นาย สุธ ี รักสกุลนิตย 144 หมู 04 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
65 น.ส. สุวิมล สมควร 145 หมู 06 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
66 นาย คนึง ไชยชุน 367 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
67 นาง เบี่ยง แกวมี 32 หมู 07 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
68 นาย จันด ี ศรีจําปา 563 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
69 นาง สมบัว สีหาปญญา 136 หมู 07 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
70 น.ส. สาคร บุญเรืองรือ 99 หมู 13 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
71 น.ส. นิธิกร สมภาวงษ 231 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
72 นาง ปริญญาภรณ เบียดนอก 182 หมู 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
73 นาง แวนสี วิสัยหม่ัน 200 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
74 น.ส. สมหมาย แกวโสภา 62 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
75 นาย พิชัย ราศรี 154/46 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
76 นาง สมควร รุงหัวไผ 31/1 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
77 นาง อณัฐธินันท ปนแกว 50 หมู 02 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
78 นาง พุทธ คําโต 140/5 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
79 นาย สุพรรณ ขันทอง 201/44 หมู 01 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
80 น.ส. รัตนาวด ี สัมพาวงษ 259/29 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
81 นาง ยุพิน ฉิมกุล 113 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
82 นาย ทว ี บุญชาล ี 75 หมู 05 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
83 นาย ปญญา กรกนก 11/2 หมู 01 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
84 นาย ณรงคสังวาลย มิลินทจินดา 338 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
85 น.ส. ภักดี พ่ึงพันธ 67/6 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
86 นาง บุญมี บุญชาล ี 75 หมู 05 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
87 นาง สมบูรณ คํายศ 180 หมู 08 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
88 น.ส. สมปอง ดวงคําจันทร 191/13 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
89 นาง สุดา อาจหาญ 525 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
90 น.ส. ญาณีนาถ วงศศรีคําไชย 166 หมู 09 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
91 นาง อุไร ราษีกฤษณ 467/59 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
92 นาย มานิต ทองรักษา 148/26 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
93 น.ส. สุกันยา ออนไธสง 38/2 หมู 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
94 นาง ยุพิน ฉิมกุล 113 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
95 นาย วิทูล ใจอุน 13 หมู 08 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
96 น.ส. แววจิตร เทียนสุคนธ 210 หมู 07 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
97 นาง อิงอร จูนิม 430/10 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
98 นาง มณี สีรักสูงเนิน 200 หมู 02 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 



99 น.ส. มาล ี แสนมาตร 466/37 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
100 นาง ปอน วิทักขะ 254/2 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
101 นาง สุดาพร ดีระเมียด 226/4 หมู 14 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
102 นาง ชมอย พรหมมาพันธุ 182 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
103 นาง ปาน คงชื่นใจ 72/1 หมู 06 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
104 นาง ชลกาญ คงเจริญ 459/1 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
105 นาง สุรินทร รอบคอบ 19 หมู 13 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
106 นาย อนุสรณ ศรีสารคาม 285 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี

 

 

2. การจัดกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู เชียร ชม แชร ในคลินิกโรคเบาหวาน 

 ในวันท่ี 20 กรกฎาคม  2565  คณะทํางานเบาหวานฯ ไดจัดกิจกรรมคัดเลือกผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการท่ีมี

ผลการตรวจเลือดประจําปอยูในเกณฑดี     ผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี  ไมมีภาวะแทรกซอนในคลินิก

เบาหวานโรงพยาบาลมวกเหล็ก มาแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติตัว   มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 96 คน  

   

  
 
 
 
 



รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม วันท่ี 20  กรกฎาคม  2565   จํานวน  96  คน 

ลําดับ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู 

1 นาย วิเชียร นครวงษ 37 หมู 04 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
2 นาย ประวิง กองสาลี 69 หมู 11 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
3 นาย แสวง ประชาชน 219 หมู 15 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
4 พระ สมภา สมภาวงษ วัดซับประดู หมู - ต.มวกเหลก็ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
5 นาง แหวน อินทรักษา 203 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
6 นาย วิเชียร ไชยณรงค 111 หมู 06 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
7 นาย กฤษณะ หงษพฤกษ 149 หมู 12 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
8 นาย อดุลย แกวมุกดา 201/31 หมู 01 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
9 นาย เจริญ ฉัตรสูงเนิน 56 หมู 16 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
10 น.ส. สมปอง เอสันเทียะ 241 หมู 01 ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
11 น.ส. แจม แสงงาม 76 หมู 13 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
12 นาย จิรวฒัน ทรัพยเมือง 100 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
13 นาง ละออง ดาวเรือง 26 หมู 7 ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
14 นาย เวียง ขันธพานิชย 125/68 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
15 นาง ปทมา คันขจร 100/1 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
16 นาง เจริญ ดวงแกว 98 หมู 09 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
17 นาย อนิรุธ ศรีดาวงศ 130 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
18 นาย ชาติชาย สุขแสน 155 หมู 02 ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
19 นาย วีรวัฒน กลัดเชื้อ 48/1 หมู 13 ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
20 นาย ศิริพงษ ทองศร ี 86 หมู 18 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
21 นาย ถาวร มะโนชาต ิ 106 หมู 01 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
22 นาย สมบูรณ ปลีกลวย 71/1 หมู 06 ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
23 นาง พเยาว แปนศรีทอง 81 หมู 01 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
24 นาย ประเสริฐ มณีอินทร 53 หมู 03 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
25 นาย สมบุญ อุดมศรี 24/2 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
26 นาง ศรีลักษณ ออนจินดา 219 หมู 05 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
27 นาย สมบัติ ลํามะนา 333 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
28 น.ส. อรวรรณ แกวผล 154 หมู 06 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
29 น.ส. หนูกาจน นาด ี 45 หมู 04 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
30 นาง แฉลม วงกะเสน 103 หมู 01 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
31 นาง สมคิด มุงจอมปรางค 38 หมู 04 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
32 น.ส. มณีรัตน เผือกศิริพิบูลย 48 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
33 นาง ปราณี สุภาเทียน 19 หมู 11 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
34 นาง สําร ี แผวผล 71 หมู 02 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
35 นาง สายบัว เขียวจักร 114/5 หมู 07 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
36 น.ส. กาหลง คําเสียง 93 หมู 03 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
37 นาง ปราณี ภูสกุล 149/13 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
38 นาง มาลา พานแสวง 138 หมู 02 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
39 นาย สุรพล นอยศรี 195/13 หมู 03 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 



40 นาย นอย ราศรี 154/46 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
41 นาง ชลลดา แกนจันทร 207 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
42 น.ส. รัชราตร ี มาล ี 92 หมู 06 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
43 น.ส. สนธยา บุญรอด 235/2 หมู 07 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
44 น.ส. ณัฎฐา เพชรนิล 242 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
45 พระ พลกฤตย แกวมีสี  หมู 08 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
46 นาง ดารณี ประจทุรัพย 139 หมู 05 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
47 นาง สําล ี เรือนศรี 331 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
48 นาย ไพโรจน พุทธาราม 303/53 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
49 น.ส. ดลฤด ี ปรางคสมจิตร 53/2 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
50 นาง คนึง รุงหัวไผ 193 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
51 นาย วินัย มันตะเข 51 หมู 05 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
52 นาย สวัสดิ ์ พันธตุน 214/3 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
53 พระ จํารูญ สวางภพ 18 หมู 9 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ 
54 พระ อนุศาตร รุมสวย 134 หมู 06 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
55 น.ส. เซ่ียมเฮียะ แซเฮง 140 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
56 นาย วิเชียร โพธิ์แตง 220/62 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
57 น.ส. เฉลิม เดากลาง 68 หมู 18 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
58 นาย ศตวรรษ เชิดชูล้ําตระกูล 478 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
59 นาย เฉลียว แพทยเสลา 60 หมู 08 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
60 นาง สงา ขําเขียว 83 หมู 01 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
61 นาย ไพศาล ศิริวัฒน 25 หมู 08 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
62 นาง มูล จันทะนอย 5 หมู 09 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
63 น.ส. มาลัย วุฒิคุณ 49/3 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
64 นาย สงา แสงดี 258 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
65 นาย รัศมี นาคหม่ืนไวย 283 หมู 02 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
66 นาย สหชัยพล มันทิกะ 231 หมู 03 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
67 น.ส. น้ําฝน นาชะวี 148/5 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
68 นาย สมศักดิ์ จีนเมง 5 หมู 09 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
69 น.ส. จุรีพร เงินหอย 174 หมู 03 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
70 น.ส. เฉวียง จุมรี 130 หมู 07 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
71 นาง สมควร มวงยอย 129 หมู 11 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
72 นาย เชน หวั่นทอก 38/1 หมู 01 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
73 น.ส. ลัดดา เปรื้องจันทึก 110 หมู 02 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
74 นาง ยุพิน สิงหประสาทพร 4 หมู 07 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
75 นาย ธนัสถ เก้ือกุลเงิน 132/1 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
76 นาง วรรณี เชิดชูล้ําตระกูล 113 หมู 01 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
77 นาย ธงชัย จรัลเลื่อน 13/2 หมู 01 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 
78 นาง แสวง ชมสินทรัพย 144 หมู 02 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
79 นาย สมาน มณีวรรณ 241/2 หมู 15 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
80 นาง บังอร สมนอย 7 หมู 11 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 



81 นาย ปรีชา ไวกา 101 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
82 นาย บรรจบ ประจทุรัพย 64 หมู 13 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
83 น.ส. พัชรีย กวินนานิธิธาดา 30 หมู 08 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด 
84 นาย ประดิษฐ ชัยดิษฐ 71 หมู 12 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
85 นาง วสุธิชา แสนสุข 14 หมู 04 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
86 นาง บุญช ู ขอสูงเนิน 111 หมู 06 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
87 นาง ลําดวน ศรีสมัย 124 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
88 น.ส. กรรณิการ เลิศกุล 139/1 หมู 02 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
89 นาง กลม ไกรวงษ 3 หมู 06 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
90 นาง ละเอียด จูวัตร 16/1 หมู 07 ต.หวยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรุี 
91 นาย วิทยา กฤชพิทยเดชา 71/3 หมู 15 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
92 นาย สําราญ ถาดทอง 75/3 หมู 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
93 นาง บุญชอบ วงษรัตน 262 หมู 10 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 
94 นาย สมพิศ แปนแกว 182 หมู 06 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
95 นาง สุรัตน มวงรอดภัย 17 หมู 09 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
96 นาย เริงศักดิ์ ตรีมุข 81 หมู 14 ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการนี้ 

๑. ผูปวยเบาหวานไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลตนเองอยางถูกตอง เพ่ือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนไดดี 
๒. กลุมผูท่ีสนใจ ญาติผูปวย ประชาชนท่ัวไปและบุคคลากรสาธารณสุขไดรับความรูและตระหนักถึงภัยท่ีเกิดจาก

โรคเบาหวาน และรวมมือกันปองกันการเปนโรคในอนาคตได 
3. ผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไมได สามารถเขาใจการจัดการปรับวิถีชีวิตไดดีข้ึน 

 
 
ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

นุสรา  วงบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ  ผูจดบันทึกการประชุม 
วรชัยากร  จักรอินทร  พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 


